
Statut Zahraničního klubu Mladých konzervativců 

Úvodní ustanovení 

článek 1 

1. Zahraniční klub Mladých konzervativců (dále jen ZK MK) je odborným klubem občanského 

sdružení Mladí konzervativci (dále jen MK).  

2. ZK je ustanoven v souladu s čl. 10, odst. 8, písm. c) Stanov MK. 

 

Cíle klubu 

článek 2 

1. Organizovat a pořádat přednášky, semináře a další akce na témata týkající se mezinárodních 

vztahů a spolupráce. 

2. Reprezentovat MK na zahraničních akcích. 

3. Zastupovat MK v bilaterálních a multilaterálních vztazích s organizacemi ve světě. 

4. Úzce spolupracovat s ostatními odbornými kluby MK a regionálními kluby MK. 

5. Poskytovat členům MK příležitosti, jak vycestovat a poznávat jiné státy a kultury. 

 

Mezinárodní název klubu 

článek 3 

1. Pro vztahy s mezinárodními organizacemi bude používán název ZK MK v anglickém jazyce 

„Foreign Affairs Office“. 

2. Pro členy Rady ZK MK: 

a) „Chairman“ pro předsedu ZK MK, 

b) „Foreign Secretary“ pro Zahraničního tajemníka MK, 

c) „Vice-chairman“ pro místopředsedu ZK MK, 

d) „Secretary“ pro stálého zástupce ZK MK. 

 

Členství 

článek 4 

1. Členem ZK MK se může stát každý člen občanského sdružení MK. 

2. Členem se stává doručením přihlášky předsedovi ZK MK. 

3. Členství v ZK MK zaniká společně se zánikem členství v MK nebo vystoupením ze ZK 

MK, které člen ZK MK písemně doručí předsedovi ZK MK. 

  



Práva a povinnosti 

článek 5 

1. Člen ZK MK má právo: 

a) účastnit se akcí ZK MK, 

b) volit orgány ZK MK, 

c) být volen do orgánů ZK MK, dosáhl-li člen věku 18 let v den volby, 

d) být informován o činnosti a rozhodnutí orgánů ZK MK a všech nabídkách zahraničních akcí 

určených pro členy MK, 

e) přednost před členy MK v případě omezené kapacity na zahraniční akci, 

f) předkládat návrhy, připomínky a stížnosti předsedovi ZK MK. 

 

2. Člen ZK MK je povinen: 

a) dodržovat schválený statut ZK MK, šířit dobré jméno ZK MK a tím celého občanského 

sdružení MK, 

b) aktivně a svědomitě se podílet na činnostech vedoucích k naplnění cílů ZK. 

 

Orgány klubu 

článek 6 

1. Předseda ZK MK: 

a) je hlavou klubu, řídí klub, 

b) vystupuje jménem klubu, 

c) je jmenován Výkonným výborem MK (dále jen VV MK) na návrh předsedy MK, 

d) je Zahraničním tajemníkem MK, který je jmenován VV MK na návrh předsedy MK, 

e) řídí a svolává schůzi Rady ZK MK, 

f) řídí a svolává schůzi členů ZK MK, 

g) zodpovídá za fungování klubu z hlediska organizačního, 

h) zmocňuje členy ZK k vystupování jménem klubu ve svěřených úkolech, 

i) smí být odvolán VV MK v odůvodněném případě, předseda ZK MK se může proti tomuto 

rozhodnutí odvolat ke Smírčí komisi MK. 

 

2. Místopředsedové ZK MK: 

a) ZK MK má dva volené místopředsedy, 

b) místopředsedové jsou spoluodpovědní za celkovou organizaci činnosti klubu, 

c) další místopředsedové jsou voleni členy ZK MK prostou většinou přítomných členů ZK MK na 

schůzi ZK MK, 

d) po dohodě s předsedou mají plné oprávnění jednat jménem ZK MK, 

e) předseda ZK MK určí oblasti pravomocí pro místopředsedy ZK MK, 

f) v době nepřítomnosti předsedy ZK MK má pověřený místopředseda mandát jednat a konat 

jménem předsedy ZK MK, 

g) místopředsedové, mohou být odvoláni Radou ZK MK, na odůvodněný návrh člena ZK MK, na 

schůzi ZK MK a absolutní většinou všech přítomných členů ZK MK. 



 

3. Stálý zástupce MK: 

a) je jmenován VV MK, 

b) dnem jmenování se stává členem Rady ZK MK, 

c) stálému zástupci je rozhodnutím VV MK svěřena organizace, kde zastupuje zájmy MK, 

d) je zodpovědný za tvorbu a realizaci politiky MK ve vztahu ke svěřené organizaci, 

e) navrhuje Radě ZK MK svého zástupce, který ho zastupuje v době nepřítomnosti, 

f) společně s Radou ZK MK předkládá VV MK návrh na složení delegací na zahraniční akce 

g) stálý zástupce, může být odvolán pouze VV MK a to v odůvodněném případě, stálý zástupce 

MK se může proti tomuto rozhodnutí odvolat ke Smírčí komisi MK, 

 

4. Rada ZK MK 

a) skládá se z předsedy, stálých zástupců jmenovaných VV MK a dvou místopředsedů, 

b) úkolem členů Rady je připravovat návrhy usnesení k aktuálním problémům týkajících se 

zahraniční činnosti MK či závažně se dotýkajících politických otázek na mezinárodním poli,  

c) prostřednictvím stálého zástupce nebo předsedy ZK MK předkládá VV MK doporučení složení 

delegací na zahraniční akce, 

d) členové Rady navrhují VV MK směřování celkové i konkrétní zahraniční politiky MK, 

e) účastní se organizování a přípravy přednášek a seminářů ZK MK. 

 

Dodatečná ustanovení 

článek 8 

1. Předseda ZK MK smí využívat materiálního zařízení MK v souvislosti s vykonávání své funkce a 

to v souladu s materiálními možnostmi MK. 

2. ZK MK nemá vlastní rozpočet. O úhradě výdajů spojených s akcemi pořádanými ZK rozhoduje 

Výkonný výbor MK na základně předloženého rozpočtu předpokládaných aktivit. 

Přechodná ustanovení 

článek 9 

1. Do 7 dnů od schválení tohoto statutu bude členům MK rozeslána přihláška do ZK MK. 

Závěrečná ustanovení 

článek 10 

1. Tento statut nabývá účinnosti dnem schválení Výkonným výborem MK 

2. Změnu statutu navrhuje předseda ZK se souhlasem Rady ZK MK a schvaluje VV MK. 

 

V Praze dne 1. května 2012       

   


